
Vallentuna Scoutkårs sommarläger 2021: 

Tintin på Vässarö 
Lägerbrev #2 – April 

 

Under vecka 31 sommaren 2021 åker Vallentuna Scoutkår till Vässarö i Stockholms skärgård för att 

tillsammans med Tintin och Milou lösa ett stort mysterium! 

 

 LÄGERTID LÄGERAVGIFT 
SPÅRARSCOUTER To 5/8 – Sö 8/8 2000kr 
ÖVRIGA SCOUTER Sö 1/8 – Sö 8/8 2500kr 

 

Transport till och från lägret: 

Vi har i dagsläget planerat att tillsammans åka buss från Vallentuna IP upp till Vässarö och 

tillbaka igen. Detta kan dock ändras beroende på rådande restriktioner för Covid-19. Alternativet 

kommer då vara att ni anhöriga skjutsar er scout till Singö där båten till Vässarö avgår. Mer 

information om hur resan går till kommer med nästa lägerbrev, ca en månad innan lägret. 

 

Kommer verkligen lägret bli av? 

Vi hoppas verkligen att den rådande pandemin inte är lika akut i sommar och siktar på att ha ett 

helt vanligt sommarläger på Vässarö. Vi planerar dock möjligheten att t ex dela upp lägret i 

mindre isolerade lägerbyar, vilket var något vi gjorde under förra årets sommarläger. Vi kommer 

även att anpassa sovplatser, aktiviteter och resor baserat på rådande rekommendationer. 

 

Frågor och funderingar? 

Lägret planeras av ledare och roverscouter i Vallentuna scoutkår. Ställ eventuella 

frågor till din avdelningsledare eller till sommarlager@vallentunascoutkar.se. 

 

Information efter anmälan: 

De som har anmält sig kommer att få ett mejl med mer information när lägret närmar sig. Då 

meddelas hur resan till lägret kommer att gå till, vilka tider som gäller samt en packlista. Räkna 

med att vi åker tidigt på morgonen och kommer tillbaka sen eftermiddag/kväll. 

 

Vad händer nu? 

APRIL Lägerbrev 2 till alla. Mer information om lägret, hälsokort. 
30 APRIL Definitivanmälan med ifyllt hälsokort samt slutbetalning. 
JUNI-JULI Lägerbrev 3 till anmälda. Busstider och utrustningslista 
  

 

DEFINITIVANMÄL DIG SENAST 30 APRIL. 

Vi behöver din anmälan och betalning för att kunna planera lägret. Anmälan görs via 

medlemsregistret Scoutnet: Se nästa sida för instruktion. 

 

mailto:sommarlager@vallentunascoutkar.se


Så här anmäler du dig till lägret: 

 

Definitivanmälan måste göras senast den 30 april. Detta gäller både de som tidigare har 

preliminäranmält sig och de som inte har gjort det. Vi tar in anmälningarna till lägret via Scoutnet 

(Scouternas medlemsregister) Varje deltagare måste anmäla sig via sin sida i Scoutnet. 

Anmälan finns här: scoutnet.se/activities/view/1578 

 

1.  Logga in på Scoutnet (www.scoutnet.se) 

Som användarnamn använder du medlemsnumret, personnummer på scouten, eller den e-

postadress som scouten är registrerad med (ofta en förälders e-postadress). Om du inte 

har något lösenord följer du länken Har du glömt lösenordet? så får du anvisningar till den 

registrerade e-postadressen.  

Om du inte finns med i Scoutnet hör av dig till oss på sommarlager@vallentunascoutkar.se. 

 

2.  Välj fliken Arrangemang, följ länken Tintin 2021, klicka på knappen Anmäl. 

Det finns länkar till flera andra läger och arrangemang. Bortse från dessa. 

 

3.  Fyll i anmälningsformuläret och klicka på knappen Spara och fortsätt. 

 

4.  Kontrollera dina uppgifter. Om du vill ändra eller komplettera klicka på 

knappen Redigera. När du är nöjd klicka på knappen Bekräfta anmälan. 

 

5.  Du får en bekräftelse till den registrerade e-postadressen. 

Om du inte får någon bekräftelse kolla först din skräppost innan du hör av dig till 

sommarlager@vallentunascoutkar.se. 

 

Betalning: 

Slutbetalning av lägeravgiften måste göras senast den 30 april. Om du tidigare har 

betalat preliminäranmälningsavgiften (500 kr) betalar du nu in resterande belopp. 

Om inte, betalar du in hela beloppet.  

 

Betalning sker till Vallentuna scoutkårs bankgiro 5019-0461  

eller via Swish på: 123 092 31 69 (eller scanna QR-koden -->) 

Ange ’läger’ + deltagarens namn. 

 

LÄGERAVGIFT 

• Spårarscouter 2000 kr 

• Övriga scouter 2500 kr 

• Ledare/förälder 800 kr  

 

Återbetalning: 

Om restriktionerna kring Covid-19 inte tillåter att lägret kan genomföras i sommar så kommer 

scoutkåren att betala tillbaka alla inbetalda lägeravgifter. Vi betalar även tillbaka lägeravgiften 

till alla som inte kan delta på sommarlägret på grund av sjukdom. 
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